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األردن لألعوام 2018 -2016م وفق
العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في
انوية
الدراسة تحليل أسئلة امتحانات ّ
هدفت ّ
ّ
الشهادة الثّ ّ
ّ
األردن
العامة جميعها لمادة اللغة اإلنجليزيّة في
الشهادة الثّانويّة
مستويات بلوم المعرفيّة
المعدلة ،تكونت عينة الدراسة من أسئلة امتحانات ّ
ّ
ّ
ّ

لألعوام 2018-2016م بدورتيها الصيفية والشتوية ،حيث تم تحليل ( )226سؤ ًال .ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد بطاقة تحليل األسئلة
والتي تم استخراج صدقها وثباتها .أظهر تحليل نتائج الدراسة أن معظم األسئلة ضمن مستويين :الفهم والتطبيق بنسبة ( ،)٪56.7والتحليل

بنسبة ( )٪16.4وجاءت النسب منخفضة للمستويات األخرى بنسبة (  )٪26.9التي عكست رجحان األسئلة ذات المستويات المعرفية الدنيا

كما أظهرت النتائج وجود فروق لصالح األسئلة منخفضة المستوى ،حيث كانت النسبة ( ،)٪ 61.8كما أشارت نتائج الدراسة عدم وجود فروق

تبعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على مدار ثالث سنوات.
في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ً
األردن لتغطية
العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية في
انوية
يوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة بتحسين أسئلة امتحانات ّ
ّ
الشهادة الثّ ّ
ّ
المستويات الستة من اإلصدار الجديد لتصنيف بلوم ،وكذلك استحداث برنامج حاسوبي يقوم بتحديد المستوى المعرفي للهدف أو السؤال،
بالعتماد على معايير ومحكات علمية دقيقة تضعها لجان مختصة.

.
المعدل).
اإلنجليزية  ،امتحان الشهادة الثانوية ،تصنيف بلوم
(الكلمات المفتاحية :تحليل األسئلة ،المجال المعرفي ،مادة اللغة
ّ
ّ
Abstract
This study aimed at identifying and analyzing the General Secandary Certificate Examination Questions in
English langauge in the light of the Revised Edition of Bloom's Taxonomy between 2016 to 2018 in Jordan.
The sample of the study consisted of the General Secandary Certicate Examination questions in English
langauge where the researcher analyzed (226) questions. A study analysis sheet was prepared and used in
the classification of the questions according to the Revised Edition of Bloom's Taxonomy to achieve the
purposes of the study. The results revealed the following:
- Most of the questions were within the two levels; understanding and applying (56.7%), (16.4%) for
analyzing and less for the other levels (26.9%) which reflected the preponderance of the low level question
in the questions. The results revealed that the differences were in favor of the low level questions as the
percentage was 61.8%.
In light of the results, the researcher recommended to improve the questions in the General Secandary
Certicate Examination to cover the six levels of the Revised Edition of Bloom's Taxonomy and to train
teachers and designers of curriculum to use and write questions following the new version of Bloom's
Taxonomy.
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خلفية الدراسة
المدرسية على اختالف مستويات المراحل الدراسية
طالب
تحتل المتحانات في
خاصة في حياة ال ّ
ّ
ّ
األردن ّ
ّ
أهمية ّ
طلبة في مؤسسات
انوية
العام ّة على وجه الخصوص؛ فهي المقياس المعتمد في قبول ال ّ
عامة ،وطلبة المرحلة الثّ ّ
ّ
ّ
التّعليم العالي .وتعد المرحلة الثانوية في األردن المرحلة األهم واألخيرة في حياة الطالب المدرسية ،إذ تُعتبر مخرجات
التعليم الثانوي مدخالت للتعليم الجامعي ،ومن يجتاز هذه المرحلة يستطيع أن يكمل دراستة الجامعية؛ لذلك حرصت
و ازرة التربية والتعليم على العناية بتقويم هذه المرحلة خاص ًة ،والمراحل األخرى عامة ،بغية تحقيق األهداف المنشودة.

طر ر را وثيًقر ر را بالسياسر ر ررة التربوير ر ررة للدولر ر ررة ،ومر ر ررا ينبثر ر ررق عنهر ر ررا مر ر ررن أهر ر ررداف تعليمير ر ررة ،وهر ر ررذا مر ر ررا
ير ر ررتب التقر ر ررويم ارتبا ً

يج ر ررب مراعات ر رره عن ر ررد ص ر رريا ة الختب ر ررارات التحص ر رريلية وإع ر رردادها؛ ألن وظيف ر ررة التعل ر رريم ترك ر ررز عل ر ررى إع ر ررداد المتعلم ر ررين
للحياة ،والتكيف مع المجتمع والتغيرات المتالحقة فيه ،والتركيز على المهارات الحياتية الوظيفية.
ريوعا ف ر رري نظ ر ررم التعل ر رريم المختلف ر ررة ف ر رري
تع ر ررد الختب ر ررارات المعياري ر ررة م ر ررن أه ر ررم وس ر ررائل التق ر ررويم الترب ر رروي ،واألكث ر ررر ش ر ر ً
العر ررالم ،ولهر ررا أهر رردافها التربوير ررة المهمر ررة التر رري مر ررن خاللهر ررا يمكر ررن التعر رررف علر ررى مر رردى تحقر ررق األهر ررداف المنشر ررودة مر ررن

ناحية ،وتحديد المستوى المعرفي للمتعلمين من ناحية أخرى (منسي.)1998 ،

وم ر ر ررن المتع ر ر ررارف علي ر ر رره أن تر ر ر ررتب الختب ر ر ررارات بأه ر ر ررداف الم ر ر ررادة ،وأن تك ر ر ررون متنوع ر ر ررة ،وتق ر ر رريو المس ر ر ررتويات

المعرفير ررة جميعهر ررا وي ارعر ررى فيه ر ررا التر رردرج بر ررين الس ر ررهولة والصر ررعوبة ،بحير ررث تتناسر ررب ومس ر ررتويات الفر ررروق الفردير ررة ب ر ررين

الطلبة.

لألسئلة التعليمية أهمية كبيرة في المجال التربوي ،إذ تعد العمود الفقري للعملية
التعليمية التعّلمية ،ولها أيضاً
ّ
تبعا للعمليات العقلية التي يحتاجها المتعلم عند إجابته عن
مستويات تبدأ بالمستوى البسي وتنتهي بالمستوى المعقدً ،
السؤال ،فالسؤال التعليمي البسي هو السؤال الذي ل يتطلب عمليات عقلية عليا ،بل يتطلب من المتعلم أن يتذكر

حقائق أو معلومات محددة سبق أن تعلمها ،في حين إن السؤال ذا المستوى التعليمي (المركب) المعقد يحتاج إلى
عمليات عقلية عليا وجهد ووقت كبير عند اإلجابة ،إذ يتطلب من المتعلم أن يقوم بعمليات التفسير والتحليل والتركيب

والتقويم أو أن يوظف معلومات عامة سبق أن تعلمها في مواقف تعليمية جديدة (الهاشمي ،وعطية.)2011،
ظهر العديد من تصانيف األهداف كتصنيف بلوم ( ،)Bloomوتصنيف ساندرز( ،(Saundersوتصنيف

شيوعا هو تصنيف بلوم للمجال
جيلفورد ( ،)Gilfordوتصنيف مارشال ( ،)Marshallإل أن من أشهرها وأكثرها
ً
المعرفي؛ إذ صنف بلوم العمليات المعرفية إلى ىستة مستويات هي (التذكر ,الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التركيب،

بادئا بالمستوى األدنى
هرميا،
تيبا
معتمدا مبدأ الزيادة في الصعوبة والتعقيد ً
ً
ً
التقويم( ،حيث رتب بلوم هذه المستويات تر ً
ومنتهيا بالمستوى األعلى التقويم الذي يمثل قمة الهرم (الحيلة .)2009 ،وفي عام
التذكر الذي يمثل قاعدة الهرم
ً
92

العلمي وادلّ راسات العليا ملحق ( )1اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
صنفت المستويات المعرفية فيه إلى ستة مستويات وهي (التذكر،
( )2001ظهر تصنيف جديد ّ
معدل لهرم بلوم ،إذ ُ
الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،اإلبداع).
مما يجعلها من أكثر
تكمن أهمية اللغة اإلنجليزّية في كونها اللغة الرسمية لثالث وخمسين دولة حول العالمّ ،
شيوعا في العالم ،حيث يتحدث بها ( )400مليون شخص ،لذلك يعتبر إتقانها فرصة حقيقية للتواصل مع هذا
اللغات
ً
الكم من األفراد(مروان.)2018 ،
مقرر إجبارًيا على طلبة الثانوية العامة بجميع فروعها ،األكاديمي (العلمي واألدبي)،
وتعد مادة اللغة اإلنجليزّية ًا
والمهني (جامعات) وهم طلبة الفروع المهنية ،الذين اختاروا خطة مسار الجامعات وليو خطة مسار كليات المجتمع،

لذلك فهم يدرسون منهاج اللغة اإلنجليزّية المقرر للفروع األكاديمية بمستويين :الثالث الذي يمثل الفصل الدراسي
األول ،والرابع والذي يمثل الفصل الدراسي الثاني ،ويعقد امتحان الشهادة الثانوية على دورتين؛ صيفية وشتوية،

ويدرس المنهاج بواقع أربع حصص أُسبوعية.

وألهمية المرحلة الثانوية التي تحدد مسار الطالب في التعليم الجامعي فإنه من الضروري أن تكون امتحانات

الثانوية العامة بمواصفات تربوية علمية مدروسة وموزونة ،إذ تم الحكم على هذه المتحانات من خالل تحليل أسئلتها
ومطابقتها لقياس األهداف ومستوياتها .ويتم وضع أسئلة امتحان الثانوية العامة من خالل لجان مختصة بصيا ة

أسئلة المتحانات وإخراجها ،والتي تتطلب دقة عالية.

قد تساعد هذه الدراسة واضعي األسئلة لهذا المبحث على تحديد جوانب القوة والضعف فيها؛ لإلفادة منها في
تعزيز الجوانب اإليجابية ،وتالفي جوانب القصور والضعف ،كما تزود هذه الدراسة أصحاب القرار بفكرة واضحة عن
واقع المتحانات التي أُجريت ،وتشجع على إجراء المزيد من الدراسات حول تحليل أسئلة الثانوية العامة لمبحث اللغة
اإلنجليزّية للسنوات القادمة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعتبر اللغة اإلنجليزّية لغة العلوم والتكنولوجيا الحديثة ،حيث إن العديد من المصادر العلمية الحديثة مكتوبة
باللغة اإلنجليزّية ،لذلك فإن األفراد بحاجة إلى تعلم اللغة اإلنجليزّية حتى يتمكنوا من الطالع على هذه المصادر،

ويصعب ععلى أي شخص تعلم العلوم دون فهم اللغة اإلنجليزّية ،كما أنه ل يمكن له استخدام التكنولوجيا ،حيث إن
التكنولوجيا في عصر العولمة أصبحت جميعها متاحة باللغة اإلنجليزّية ،ويحتاج الفرد إلى تعلم هذه اللغة بشكل
إجباري حتى يتمكن من استخدام التكنولوجيا ،والتعامل معها .ومما يزيد من أهمية تعلم اللغة اإلنجليزّية أنها تزيد قدرة
الفرد على قراءة الكتب ،والستماع البرامج المفضلة لديه الفرد باللغة اإلنجليزّية ،حيث إنها تعتبر لغة اإلعالم وتمكين

الفرد من الطالع على ثقافات الدول المختلفة ،حيث إن تعلم اللغة اإلنجليزّية يساعد الفرد في اكتشاف القيم والعادات،
وأسلوب حياة الدول األخرى التي لديها ثقافة مختلفة عن ثقافة بلده.)Britsh study centre, 2018( .
ونظ ًار ألهمية امتحانات الثانوية العامة في األردن وكذلك أهمية مادة اللغة اإلنجليزّية ومساهمتها الفاعلة في
ونظر للشكاوى المستمرة من الطلبة والمعلمين وأولياء األُمور عن قصور المتحانات في
ًا
تحقيق األهداف التربوية،
جوانب كثيرة ،والستخدام العشوائي ألنماط األسئلة وعدم مالءمتها ومناسبتها لألهداف المنشودة ،وزيادة نسب الرسوب
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وبناء على المصداقية التي يتميز بها أسلوب تحليل المحتوى ،وألهمية إعداد
بين الطلبة في مبحث اللغة اإلنجليزّية،
ً
اختبارات متوازنة شاملة تقيو كل مستويات التصنيفات الحديثة لألهداف التربوية جاءت فكرة هذه الدراسة ،والتي
تمثلت بتحليل أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية في األردن في ضوء التصنيفات الحديثة
المعدل.
لألهداف التعليمية حسب تصنيف بلوم
ّ

تعد أسئلة امتحانات الثانوية العامة التي تضعها اللجان المختصة في وازرة التربية والتعليم أداة تقويمية مهمة في

العملية التعليمية ،وتعتمد عليها وازرة التربية والتعليم في الكشف عن قدارت الطلبة واستعدادهم ،ومدى إلمامهم
بالمعلومات والمهارات والقيم التي يتعلمونها ،وأنماط التفكير التي يمارسونها .وقد لوحظ من الخبرة الميدانية ومن خالل

مالحظات المشرفين التربويين وجود خلل في هذه المتحانات ،وعدم توازن في تمثيلها لمستويات المجال المعرفي،

وكذلك وجود تباين واضح في اختيار المختصين لفقرات المتحان ،حيث إنها تقف عند المستويات الدنيا لتصنيف

بلوم ،فبالر م من كثرة الدارسات في هذا المجال ،إل أن الشكوى من ضعف الطلبة في اللغة اإلنجليزّية ما زال
موجودا؛ لذا أصبح من الضروري إج ارء تحليل لتلك المتحانات خاصة للوقوف على مستوياتها المعرفية وفق تصنيف
ً
المعدل للمجال المعرفي ،ومعرفة مدى تنوع أسئلتها ،ومدى شمولها لمحتوى المادة الدارسية ومستويات األهداف
بلوم
ّ
المعرفية .

إن التقويم القائم على الدارسة العلمية التحليلية ألسئلة المتحانات النهائية لمادة اللغة اإلنجليزّية يؤدي إلى
تحديد الواقع الحقيقي لتلك األسئلة ومدى تحقيقها لألهداف التعليمية ،وما ينبغي لهذه المتحانات أن تكون عليه ،مما
يساعد اللجان المختصة بوضع أسئلة المتحانات في تحديد أهدافهم بصورة أكثر دقة ،وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق

تقويم موضوعي لتحصيل الطلبة .من هنا بﺭﺯﺕ مشﻜلة ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ خالل ﺍلتعﺭﻑ على مﺩﻯ شمولية ﺃسئلة
تبعا لنﻅراﻡ بلرﻭﻡ المعدل
المتحاناﺕ ﺍلنهائية ﺍلتي تضعها اللجان ﺍلمختصة في و ازرة التربية والتعليم لألﻫﺩﺍﻑ ﺍلمعﺭفية ً
شيﻭعا في ﻫﺫه
وهي (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،اإلبداع) ،ﻭمعﺭفة مستﻭﻯ ﺍألﻫﺩﺍﻑ ﺍلسائﺩ وﺍألكثر
ً
ﺍلمتحاناﺕ ،ﻭبﺫلﻙ تتلخﺹ مرشﻜلة ﺍلﺩﺭﺍسرة فري ﺍإلجابة عﻥ األسئلة ﺍﻵتية:

 -1ما نسبة شمول أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية في األردن في الفترة الزمنية ما
المعدل؟
بين  2016ر ر ر 2018م لكل مستوى من المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم
ّ

 -2ما نسبة المستويات المعرفية الدنيا والمستويات المعرفية العليا في أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة
المعدل؟
اللغة اإلنجليزّية في األردن في الفترة الزمنية ما بين 2018-2016م حسب تصنيف بلوم
ّ
 -3هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )≤ 0.05في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية
تبعا للسنوات بين 2018-2016م على المستويات المعرفية حسب
العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية في األردن ً
المعدل؟
تصنيق بلوم
ّ

ﺃﻫمﻴة ﺍلﺩﺭﺍسة:

تظهر ﺃﻫمية ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ أهمية البحث في امتحان الشهادة الثانوية العامة في األردن وتحليل فقرات أسئلة
المعدلة
امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية لألعوام (2018-2016م) في ضوء التصنيفات الحديثة
ّ
حسب نظام بلوم (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،واإلبداع) ،ﺍلﺫﻱ مﻥ شأنه ﺃﻥ يﻭفﺭ فﻜﺭﺓ صحيحة عﻥ
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
ﻁبيعة هذه ﺍلمتحاناﺕ ﻭمﺩﻯ تحقيقها ،كما تنبع ﺃﻫمية ﻫﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ تﻭفيرها معلﻭمراﺕ ﻭﺍفيرة تعتبﺭ بمثابة تغﺫية

ﺭﺍجعة ألصحاب القرار وللمشرفين والمختصين ﺍألكاديميين عن واقع أسئلة المتحانات التي أُجريت ،وقد يفيدﻫﻡ ﺫلﻙ
في ﺇعاﺩﺓ ﺍلنﻅﺭ في ﻁﺭيقة أسلﻭﺏ ﻭضع ﺍألسئلة ﻭﺯياﺩﺓ اﻫتمامهﻡ عنﺩ ﺇعرﺩﺍﺩها ،بحيرﺙ تحقق األهداف التربوية التي

ُوضعت من أجلها.
وقد تﻭفر هذه الدراسة معلﻭمراﺕ ﺩقيقة ﻭﻭﺍقعية عن ﻭضع ﺍلمتحانات ﻭﺍألسئلة ﺍلتي تضعها اللجان المختصة
في و ازرة التربية والتعليم ،من خالل الكشف عن نقاط القصور التي قد تظهر في أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة
لمادة اللغة اإلنجليزّية وتوزيعها على سلم األهداف المعرفية؛ وذلك بهدف تﻁﻭيﺭ عملية ﺍلقياﺱ وﺍلتقرﻭيﻡ؛ مما يﺅﺩﻱ
ﺇلى تحسيﻥ مخﺭجاﺕ ﺍلعملية ﺍلتعليمية للمرحلة الثانوية ،والتشجع على إجراء المزيد من الدراسات حول تحليل أسئلة
امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية للسنوات القادمة.
أهدف الدراسة:
هدفت هذة الدراسة إلى:
 -1تحليل أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن وفق المستويات المعرفية
لهرم بلوم المع ّدل (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،البداع) ﻵخر إصدار لوا ازرة التربية والتعليم
األردنية لكتاب اللغة اإلنجليزّية ) (Action Pack 12لألعوام (2018-2016م).
المعدل (التذكر،
 -2تحديد نسب كل من المستويات المعرفية الدنيا والعليا في تلك المتحانات حسب نظام بلوم
ّ
الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،البداع).

 -3الكشف عن الفروق في توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن على
تبعا للنسوات في الفترة الزمنية بين (.)2018-2016
المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم
ّ
المعدلً ،
 -4اقتراح حلول لتوزيع أسئ ة امتحان الثانوية العامة ليشمل كافة المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم
لمعدل.
ا ّ

حدود الدراسة ومحدداتها :تتحدد نتائج الدراسة وإمكانية تعميمها وفق صدق أداة تحليل امتحانات الثانوية العامة
وثباتها ،والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة .كما تقتصر الدراسة على الحدود :امتحانات
المعدلة.
الثانوية العامة للفترة ( )2018-2016في مبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن ،و مستويات بلوم المعرفية
ّ

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
تحليل األسئلة : Analyizing Questions

يعرف إبراﻫيم ( )2002تحليل األسئلة بأنها طريقة لدراسة مادة اتصال لفظية أو سمعية أو مرئية أو إشارية،

وتحليلها بأسلوب منظم وموضوعي وكمي بغرض قياس بعض المتغيرات التي تعكو المادة التصالية موضوع
الدراسة.
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ويعرف تحليل السئلة إجرائياً؛ بأنه أسلوب علمي منظم يهدف إلى الوصف الكمي والكيفي ألهداف المجال المعرفي

المعدل المتضمنة في أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية.
بمستوياته حسب تصنيف بلوم
ّ
المجال المعرفي :Cognitive Domoin

يعرف عابدين ( )2007المجال المعرفي بأنه يتعلق بتذكر المعرفة ،ويمتد لتنمية القدرات والمهارات العقلية.

ويصنف بلوم ) (Bloomوزمالؤه هذا المجال إلى ست مستويات تتدرج من التذكر (المعرفة) إلى الفهم ،ثم التطبيق ،ثم
التحليل ،ثم التركيب ،ثم التقويم.
اإلنجليزية (:(English Language
التعريف اإلجرائي لمادة اللغة
ّ
هى إحدى المواد اإلجبارية واللغة األجنبية المقررة على طلبة الثانوية العامة بكل فروعها ،على كافة طلبة المملكة
األردنية الهاشمية في المدارس الحكومية والخاصة ،والمتمثل بالمستويين الثالث والرابع من الكتاب المقرر من قبل و ازرة
التربية والتعليم لتدريو مادة اللغة اإلنجليزّية ) (Action Pack 12بموجب قرار مجلو التربية والتعليم رقم 2015/2م
بدءا من العام الدراسي 2016/2015م وبواقع أربع حصص أُسبوعية .(Ministry of
بتاريخ 2015/5/20م ً
)Education,2015
امتحان الشهادة الثانوية العامة (:)General Secandary Certificate Examination

مسحيا ،وضع
متحانا
امتحان الشهادة الثانوية العامة هو المتحان التي تطبقه و ازرة التربية والتعليم في األردن ويعد ا ً
ً
من قبل لجان مختصة لقياس مستوى التحصيل العام لدى الطلبة ،وتحديد المستوى الذي تم تحقيقه من المعرفة،
والمهارات التي تتصل بالمناهج المدرسية التي يدرسونها ،وفي ضوء النتائج يترتب نجاح الطلبة أو رسوبهم (الجعافرة،
.)2011

ويعرف امتحان الشهادة الثانوية العامة إجرائيا بأنه أداة قياس تستخدمها و ازرة التربية والتعليم في األردن لقياس

التحصيل لدى طلبة مرحلة الثاني الثانوي.

المعدل ):(Revised Edition of Bloom's Taxonomy
التصنيف المعرفي لهرم بلوم
ّ
لقد تم عمل تعديالت على التصنيف المعرفي لهرم بلوم ) (Bloomنتيجة التطورات التي مرت بها نظريات التعلم
في النصف الثاني من القرن العشرين .وهو التصنيف الذي عرفه التربويون وطبقوه في العملية التدريسية ولقي قبول

وارتياحاً نسبياً ،ولم يدخل أي تعديل طيلة الخمسة عقود الماضية (منذ سنة  ،)1956إل أن هنالك تعديال لهذا
التصنيف وألول مرة سنة  .)Anderson & Krathwohl,2001( 2001وهو التصنيف الذي وزع مستويات األهداف
المعرفية إلى (تذكر ،فهم ،تطبيق ،تحليل ،تقويم ،إبداع) وفق تعديل اندرسون وك ارثول ( & Anderson

.)Krathwohl

الدراسات السابقة
اء األسئلة
تعددت الد ارسات المتعلقة بتحليل األسئلة وفق أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم
ّ
المعدل سو ً
المتعلقة بالكتب المدرسية أم األسئلة الواردة في امتحان الشهادة الثانوية العامة ،ويمكن عرض هذه الدراسات على
النحو اﻵتي:
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أجرى عسلي وصمادي ) (Assaly & Smadi, 2015بدراسة هدفت إلى تقييم وتصنيف األسئلة الواردة في

كتاب ( )Master Classلمهارة القراءة وفق مستويات أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم في فلسطين ،وقد
تكونت عينة الدراسة من األسئلة الواردة في كتاب ( ،)Master Classواتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد
النتائج أن أ لب األسئلة ترّكز
تم استخدام بطاقة تحليل تتضمن مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم ،وبينت ّ
على مستويات المجال المعرفي الدنيا بنسبة ( )%60بينما حصلت مستويات المجال المعرفي العليا على (. )%40

هدفت دراسة راهبيما وخوشنود ) )Rahpeyma & Khoshnood,2015إلى تحليل أهداف التعلم في كتب اللغة
اإلنجليزّية للناشئين في المدارس الثانوية اإلسالمية المستندة للتصنيف بلوم المعدل ( )2001في إيران ،وتحديد أي من
شيوعا في هذه الكتب .تكونت عينة الدراسة من
مستويات األهداف التعليمية من تصنيف بلوم المعدل كانت أكثر
ً

سلسلة الكتب اإلنجليزّية المنشورة حديثًا ،والتي تتكون من سلسلتين تحمل اسم ) )Prospect1&2وكتب اللغة
اإلنجليزّية للصف الثالث بعنوان ( .)Path Rightاتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدم في الدراسة

استمارة للتحليل .وقد أظهرت نتائج الدراسة تركيز المحتوى على مستويات (التذكز ،الفهم ،التطبيق) ،كما انخفضت
نسب مستويات (التحليل ،التركيب ،اإلبداع).

وفي دراسة عليمات ( (Olimat,2015حلل أسئلة كتب اللغة اإلنجليزّية( )Action Packفي األردن للصفوف:
السابع ،الثامن ،التاسع ،العاشر حسب تصنيف بلوم ،وقد تكونت عينة الدراسة من األسئلة المدرجة في الكتب الدراسية
للصفوف من السابع وحتى العاشر لمنهاج ( .)Action Packاتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة
الدراسة استمارة التحليل ،وتم تطوير نموذج للتحليل وفق تصنيف بلوم لألهداف المعرفية .وقد أظهرت نتائج الدراسة

أن الغالبية العظمى من أسئلة كتب اللغة اإلنجليزّية تركز كثي اًر على المعرفة والفهم على حساب الفئات األخرى؛ أي
أنها تركز على المهارات العقلية الدنيا على حساب المهارات العقلية العليا وفق تصنيف بلوم.

وهدفت دراسة بني عبد الرحمن (  (Abdelrahman, 2014إلى تحديد وتحليل أنواع ومستويات األسئلة
المطروحة في كتابي اللغة اإلنجليزّية للصف العاشر( )Action Packفي األردن ،لتحديد توزيع هذه األسئلة على
المستويات الستة من اإلصدار الجديد من تصنيف بلوم للمجال المعرفي ،وتكونت عينة الدراسة من الكتب المدرسية
للصف العاشر للغة اإلنجليزّية ( ،)Activity book &Students’ bookحيث تم تحليل ( )655سؤالً .اتبعت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،أظهرت النتائج أن األسئلة ركزت على المستويات الدنيا للمجال المعرفي بنسبة
( .)%71.29أما مجموع األسئلة للمستويات العليا فكانت نسبتها (.)%28.71
كما أجرى رزمجو ( ) Razmjoo، 2012دراسة هدفت تحليل وتصنيف األسئلة الواردة في سلسلة كتب
المعدل ،حيث تعتبر
( )Interchange series,2005وفق مستويات أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم
ّ
هذه السلسة من أهم المقررات الدراسية األساسية في إعدادات المناهج الدراسية للناطقين بغير اإلنجليزّية ( English

) ،(EFL) as a foreign languageوقد تكونت عينة الدراسة من أربعة كتب دراسية تابعة لسلسلة

( )Interchange Seriesالطبعة الثالثة لجميع المراحل األساسية والثانوية ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،
المعدل ،وقد أظهرت
حيث استخدم في الدراسة بطاقة تحليل تضمنت مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم
ّ
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أيضا بين الكتب الدراسية في
نتائج الد راسة تركيز األسئلة على المستويات الدنيا من التفكير ،مع وجود اختالف ً
إدراجها مستويات مختلفة من األهداف التعليمية.
وأجرى القايدي ) (Al-Gaidi, 2011دراس ًة هدفت إلى تحليل أسئلة المعلمين في المدارس المتوسطة بالمدينة
المنورة في المملكة العربية السعودية حسب مستويات المجال المعرفي عند بلوم ،حيث تكون مجتمع الدراسة من

نهائيا ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت أداة الدراسة من
متحانا
( )565سؤالً مأخوًذا من ( )25ا ً
ً
بطاقة التحليل وفق تصنيف بلوم لمستويات المجال المعرفي ،وقد أظهرت النتائج أن (  )% 83من األسئلة من

مستوى المعرفة والستيعاب و( )%17كانت نسبة باقي المستويات (التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم) .

كما وأجرى ريازي وموسلنجاد ) )Riazi & Mosalanejad, 2010دراس ًة هدفت الى تقييم أهداف التعلم في كتب
اللغة اإلنجليزّية في المدارس الثانوية اإليرانية وقبل الجامعية باستخدام تصنيف بلوم ( ،)1956حيث أدرج في التحليل
ثالثة كتب مدرسية في المدارس الثانوية والكتاب الدراسي الوحيد قبل الجامعي ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي كما استخدم بطاقة تحليل المحتوى وفق تصنيف بلوم لمستويات المجال المعرفي ،وأظهرت نتائج الدراسة أنه

انتشار من المهارات العليا.
ًا
في جميع الصفوف كانت المهارات المعرفية منخفضة المستوى أكثر

وهدفت دراسة جورداني ( )Gordani,2010إلى تحليل المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم في كتب

اللغة اإلنجليزّية المستخدمة في مدارس التوجيه اإليراني ،حيث تكون مجتمع الدراسة من ثالثة كتب مدرسية في
مدارس التوجيه اإليرانية متمثلة ( )351سؤال وتمر ًينا؛ وذلك للتعرف على مدى وجود فروق بين توزيع األسئلة على
مستويات بلوم المعرفية الستة .حيث أظهرت النتائج أن جميع العناصر كانت متركزة في المستويات الثالثة األولى من

تصنيف بلوم ،والتي يشار إليها باسم مستويات المهارات المعرفية الدنيا .باإلضافة إلى ذلك ،كان هناك فرق كبير بين
الكتب المدرسية في إدراج مستويات مختلفة من المهارات المعرفية.
وبينت الورقة النقاشية لكارل ) (Karl,2009بعنوان العالقة بين أسئلة المتحانات وهرم بلوم ( Relationship
)Between Examination Questions and Bloom’s Taxonomy

المقدمة في مؤتمر( )Frontiers in Education Conferenceحيث ناقش العالقة بين أسئلة المتحانات و
المعدل ،وجاء ذلك باإلشارة إلى تقرير تم نشره حول تحليل أسئلة امتحانات
المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم
ّ
المرحلة الثانوية في المملكة المتحدة حيث ّبينت نتائجها ،تركيز األسئلة على المهارات الدنيا دون المهارات العليا ،إذ

أظهرت النتائج أن نسبة األسئلة التي تركز على مستويات (التذكر ،الفهم ،التطبيق) كانت بنسبة ( )%75ونسبة
يضا إلى تقرير آخر
األسئلة التي تركز على مستويات (التحليل والتركيب والتقويم) كانت بنسبة ( .)%25وأشارت أ ً
حول تحليل إجابات الطلبة على أسئلة المتحانات لبعض المواد الدراسية ،وجاءت نتائج التحليل بأن الطلبة يجيبون
على أسئلة المهارات الدنيا بنسبة ) (%85بشكل صحيح ،بينما كانت إجاباتهم على أسئلة المهارات العليا إما إجابات
ير مكتملة أو إجابات خاطئة .وقدم الباحث بعض المقترحات بتدريب الطلبة في جميع المدارس الخاصة والحكومية

على ممارسة أنماط وأنشطة تزيد من نسب المهارات العليا بما يسمى ( ،)Brain Powerوكذلك تدريب المعلمين
المعدل.
على كيفية صيا ة أسئلة المتحان بشكل متوازن حسب المستويات المعرفية الستة حسب تصنيف بلوم
ّ
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حلل حجازي وعبد الوهاب ( )2007تمارين كتب تعليم اللغة اإلنجليزية للصف الثالث الثانوي في دولة قطر

وا ختبارها والمقارنة بينهما للوقوف على مدى توافق األهداف والمستويات المعرفية حسب تصيف بلوم ،وتكونت عينة

الدراسة من جميع تمارين الكتاب المدرسي والبالغة (  )268تمريناً ،وجميع أسئلة امتحانات الوحدات الدراسية والبالغة

(  ) 600سؤالً ،اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم بطاقة تحليل المحتوى وفق تصنيف بلوم

لمستويات المجال المعرفي ،وأظهرت النتائج الدراسة تركيز األسئلة على المستويات الدنيا الثالث (التذكر ،والفهم،

التطبيق) في حين تم إهمال المستويات العليا للمجال المعرفي.
منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحديد توزيع األهداف المعرفية في أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية
المعدل؛ وذلك للوصول إلى
العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن لألعوام (2018-2016م) حسب تصنيف بلوم ّ
استنتاجات محددة تتعلق بإلجابة عن أسئلة الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من أسئلة امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة جميعها في األردن للفروع األكاديمية،
والفروع المهنية (جامعات) ،لمبحث اللغة اإلنجليزّية التي أعدتها اللجان المختصة في و ازرة التربية والتعليم األردنية في
الفترة الزمنية ما بين (2018-2016م) ،والبالغ عددها ( )226سؤالً .أما عينة الدراسة فهى ذاتها مجتمع الدراسة

امتحانا و ازرًيا للدورتين الصيفية والشتوية ،للسنوات الثالث األخيرة والتي بدأت
كامالً ،والتي اشتملت على اثني عشر
ً
من الدورة الصيفية للفصل الدراسي األول من العام الدراسي )  (2016إلى الدورة الشتوية للفصل الدراسي الثاني
(.)2018

أداة الدراسة:
للتحقق من أهداف الدراسة تم اعتماد تصنيف بلوم المع ّدل لألهداف المعرفية للكشف عن مدى تمثيل أسئلة
امتحانات الثانوية العامة في مبحث اللغة اإلنجليزّية لمستويات األهداف المعرفية ،ولغايات إستخراج النتائج بدقة من
خالل وضع فقرات المتحانات في المستوى المناسب لها ،تم إعداد بطاقة تحليل تتضمن مستويات أهداف المجال

المعدل وهي( :التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،اإلبداع) .حيث تم تصنيف
المعرفي حسب تصنيف بلوم ّ
أسئلة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في ضوء هذه المستويات على شكل تك اررات وحساب نسبتها المئوية،

وبالرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة واألبحاث ذات العالقة بالموضوع نفسه كدراسة (2014 ،Abdelrahman؛
 2012 ،Razmjoo؛ . )2009 ،Karl
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صدق األداة:
تم التأكد من صدق أداة الدراسة ،من خالل عرضها على عدد من المختصين في تدريو اللغة اإلنجليزّية وأساتذة
التربية من تخصص المناهج وطرق تدريو اللغة اإلنجليزّية في عدة جامعات والبالغ عددهم خمسة محكمين ،وثالثة

مشرفين تربويين من مديرية تربية لواء البتراء ،وثالث معلمات لغة إنجليزية .من أجل مناسبة وارتباط األداة بالهدف
الذي وضعت من أجله ،وأبدى المحكمون رأيهم بمناسبة األداة لغايات تحليل أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مبحث

اللغة اإلنجليزّية لألعوام ()2018-2016؛ وبذلك تم اعتماد رأي المحكمين كدليل على صدق األداة المستخدمة في
الدراسة ،وكان العدد اإلجمالي للمحكمين اثني عشر محكماً.
ثبات األداة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم تحليل اثنتي عشرة ورقة من امتحان شهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية

بعملية التّحليل،
كيفية القيام
لألعوام ( 2018-2016م) ،كما تم عرضها على ستة محللين ،وا ّ
ّ
طلع المحللون على ّ
كل واحد من
كل محلل النماذج اّلتي حللتها الطالبة ،وبعد حساب نسبة التفاق بين تصنيف الباحثة وتصنيف ّ
وحّلل ّ
المحللين ،وبين المحللين أنفسهم لكل سؤال حسب معادلة هولستي ( )Holstiسنة ( )1969اﻵتية:
معامل الثبات =

% 100 X

مرات التفاق
عدد ّ
مرات الختالف
مرات التفاق  +عدد ّ
عدد ّ

والجدول (ُ )1يبين نتائج تحليل نسبة الثبات بين الباحثة والمحللين وبين المحللين أنفسهم .
الجدول( :)1نسبة االتفاق بين المحللين والتحليل النهائي
المحلل

التحليل النهائي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

األول

0.85

--

--

--

--

--

الثاني

0.86

0.89

--

--

--

--

الثالث

0.89

0.91

0.84

--

--

--

الرابع

0.86

0.87

0.89

0.83

--

--

الخامس

0.95

0.91

0.88

0.87

0.89

--

حيث تراوح معامل ثبات التحليل بين ( ،)0.91-0.83وتراوح معامل التوافق بين التحليل النهائي والمحليين بين
()0.95-0.85؛ وبالتالي بلغ المتوس اإلجمالي لمعامل ثبات المحللين ( )0.87بينما معامل ثبات التحليل النهائي

مع المحللين ( ،)0.88وتُعد هذه النسبة معامالً مناسباً أل راض الدراسة ،وتشير إلى صالحية األداة إلتمام إجراءات
التحليل (عبدالرزاق.)2012 ،
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إجراءات الدراسة :
وبعد اإلطالع على األدب التربوي السابق والدراسات ذات الصلة ،ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها،
تم اتباع اإلجراءات اﻵتية:
العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية لألعوام ()2018-2016
الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية
 -1جمع األسئلة
ّ
ّ
توية.
يفية و ّ
الش ّ
الص ّ
للدورتين ّ

الدراسة وفق مستويات أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم المعدل
 -2إعداد بطاقة التّحليل ألداة ّ
ّ
واستخراج صدقها وثباتها.
 -3اعتماد الفقرة الختبارية (السؤال  /الفقرة) كوحدة للتحليل ،وهي الفقرة التي ُيطلب من الطالب اإلجابة عنها،
وذلك من خالل تحديد الفكرة التي تتضمنها الفقرة الختبارية ،وتحديد مستوى العملية العقلية التي تستجرها
الفقرة.

المعدل من خالل
 -4تحليل األسئلة بوضع فقرة المتحان في المستوى المعرفي المناسب لها حسب تصنيف بلوم
ّ
استخدام بطاقة التحليل وحساب تك ارراتها.
ثم استخراج
 -5معالجة البيانات
ً
إحصائيا ،جمع التك اررات في كل مستوى من المستويات حسب فئات التّحليلّ ،
لكل فئة.
ّ
النسب المئوية ّ

بناء على النتائج التي تم التوصل إليها.
 -6عرض النتائج ومناقشتها وإصدار توصيات مقترحة ً
المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) ،(SPSSوذلك باستخراج

المعدل ،كما تم استخدام
التك اررات والنسب المئوية لكل مستوى من المستويات المعرفية الستة حسب تصنيف بلوم
ّ
اختبار كاي تربيع )(Chi-square 2؛ لفحص دللة الفروق بين النسب ،وكذلك تم استخدام معادلة هولستي
( )Holstiإليجاد معامل الثبات.

نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق أدواتها ،وجمع بياناتها ،ومعالجتها إحصائياً.

والتي هدفت إلى تحليل أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن وفق مستويات
المعدل ،لألعوام (2018-2016م) ،وفيما يأتي عرض نتائج الدراسة
أهداف المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم
ّ

وفق ترتيب أسئلتها.
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
أوالا -النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما نسبة شمول أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة
اإلنجليزية في األردن في الفترة الزمنية ما بين 2018 2016م لكل مستوى من المستويات المعرفية حسب
ّ

المعدل؟
تصنيف بلوم
ّ

ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول وتحديد نسب توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على المستويات األهداف

المعدل ،وقد تم حساب تك اررات األسئلة ونسبها المئوية في كل مستوى من مستويات
المعرفية حسب تصنيف بلوم
ّ
المعدل ،كما هو موضح في الجدول اﻵتي:
األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم
ّ
المعدل لألسئلة اّلتي
الجدول ( :)2التك اررات والنسب المئوية ألهداف مستويات المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم
ّ
العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية لألعوام  2018–2016م
تغطيها امتحانات الشهادة الثانوية ّ

المستوى

التّذ ّكر

الفهم

التّطبيق

التّحليل

التقويم

اإلبداع

المجموع

التكرار

11

70

58

37

19

31

226

النسبةالمئوية%

%4.9

%31

%25.7

%16.4

%8.4

%13.7

100

الترتيب

6

1

2

3

5

4

6

ويتضح من الجدول رقم ) )2أن عدد األسئلة لمبحث اللغة اإلنجليزّية للسنوات (2018-2016م) ( )226سؤالً؛
جاءت موزعة على مستويات معرفية متعددة ،وبنسب متفاوته ،حيث إن األسئلة في مستوى الفهم قد احتلت المرتبة
الولى بنسبة ( ،)%31في حين جاءت األسئلة في مستوى التطبيق بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%25.7وجاءت األسئلة

في مستوى التحليل بالمرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%16.4أما األسئلة في مستويي اإلبداع والتقويم جاءت بنسب

( )%13.7و ( )%8.4وبالترتيب الرابع والخامو على التوالي ،واحتلت األسئلة في مستوى التذكر المرتبة السادسة
بنسبة ( .)%4.9الشكل رقم ( )1يظهر توضيحاً لهذه النسب .
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70
60
50
40
التكرارات

30
20
10
0

المعدل
الشكل رقم ( )1توزيع األسئلة وفق المستويات المعرفية لهرم بلوم
ّ
المعدل،
تباينا في توزيع األسئلة كما جاء في تك اررات هذه الدراسة لتصنيف بلوم
ّ
يشير الشكل السابق إلى أن هناك ً
حيث توزعت هذه النسب بين ( )%13.7 ،%8.4 ،%16.4 ،%25.7 ،%31 ،%4.9على المستويات( :التذكر،
والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقويم ،اإلبداع).
وقد أُجرِي اختبار كاي تربيع ) (Chi square testلتحديد وجود اختالف في توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة
لمبحث اللغة اإلنجليزّية في الفترة الزمنية ما بين(2018-2016م) على مستويات األهداف المعرفية لتصنيف بلوم
المعدل وفق التوزيع المتوقع .كما هو موضح في الجدول( )3اﻵتي:
ّ
جدول ( :)3نتائج اختبار مربع كاي لتحديد توزيع السئلة على مستويات األهداف المعرفية حسب تصنيف (بلوم
المعدل)
ً
مستوى

القيمة

األسئلة

المالحظة

التذكر

11

الفهم

70

التطبيق

58

التحليل

37

التقويم

19

اإلبداع

31

القيمة

المتوقعة

37.7

درجات
الحرية

5

قيمة كاي

تربيعالمحسوية

68.053
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قيمة كاي تربيع
المجدولة

11.07

مستوى
الدللة

>.001
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لوحظ من الجدول ( )3أن قيمة كاي تربيع دالة إحصائيا بدرجة حرية ( )2عند مستوى ألفا ()0.05=α

وبالتالي فإن توزبع عدد األسئلة على المستويات ير متساو في القيمة المشاهدة عن القيمة المتوقعة ،حيث نجد أن

القيمة المتوقعة لمستوى الفهم كانت ( )37.7بينما كانت القيمة المشاهدة ( ،)70وهذا يعني زيادة القيمة المشاهدة عن
المتوقعة بمقدار( )32.3قيمة ،وكذلك األمر بالنسبة لمستوي التطبيق ،حيث زدات القيمة المشاهدة عن القيمة المتوقعة

بمقدار( )20.3قيمة ،بينما نجد أن القيمة المتوقعة لمستوى التحليل كانت متساوية تقر ًيبا مع القيمة المشاهدة ،أما
مستويات التقويم واإلبداع والتذكر؛ فقد جاءت القيم المشاهدة لهم أقل من القيم المتوقعة .وكان ذلك واضحاً بشكل كبير
في مستوى التذكر ،حيث كانت القيمة المشاهدة ( )11بينما كانت القيمة المتوقعة ( ) 37.7أي بفارق مقداره ()26.7

قيمة ،وكذلك بالرجوع إلى الجدول أعالة نجد أن قيمة كاي تربيع المحسبوبة أكبر من قيمة كاي تربيع المجدولة ،وهذا

يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين توزيع األسئلة على مستويات األهداف المعرفية .وجميع هذه القيم تدل

على وجود فروقات في توزيعات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية على المستويات المعرفية
المعدل .ولعدم وجود جدول مواصفات ثابت من قبل و ازرة التربية والتعليم لتحديد نسب توزيع األسئلة
حسب هرم بلوم
ّ
على المستويات المعرفية ،ولعدم توفر أي مصدر معلومة في محاولة الوصول لها من أجل الحصول على جدول

مواصفات لمتحانات شهادة الثانوية العامة لتحديد عدد األسئلة المناسبة لألوزان النسبية لمستويات األهداف المعرفية؛
بغرض معرفة القيمة المتوقعة لذلك تم الفتراض بتساويها.
الدراسة الثاني :ما نسبة المستويات المعرفية الدنيا والمستويات المعرفية العليا في
ثاني ا -الّنتائج المتعلقة بسؤال ّ
اإلنجليزية في األردن في الفترة الزمنية ما بين 2018-2016م
أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة
ّ
المعدل؟
حسب تصنيف بلوم
ّ

ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم حساب تك اررات األسئلة ونسبها المئوية في مستويات األهداف المعرفية الدنيا

ويبين الجدول ( )4التك اررات والنسب المئوية لكل مستوى من
والمستويات المعرفية العليا حسب تصنيف بلوم
ّ
المعدلُ ،
المستويات .
الجدول ( :)4توزيع المستويات المعرفية الدنيا والعليا ونسبها المئوية في أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة
اإلنجليزية في األردن لألعوام 2018-2016م
لمادة اللغة
ّ
مستويات األهداف

التكرار

النسبة المئوية%

مستويات األهداف العليا

87

38.2

مستويات األهداف الدنيا

139

61.8

الدنيا،
تفاعا ملحو ً
ظا في نسبة األسئلة اّلتي ترّكز على المستويات المعرفية ّ
أشارت نتائج ّ
الدراسة إلى أن هناك ار ً
وهي( :التّذ ّكر ،والفهم ،والتّطبيق) ،حيث بلغت نسبها مجتمعة ( )%61.8من إجمالي األسئلة ،بينما انخفضت في

أسئلة المستويات المعرفية العليا وهي( :التحليل  ،التقويم  ،اإلبداع ) ،حيث بلغت نسبها مجتمعة (  )%38.2من
إجمالي األسئلة .وبالرجوع إلى الجدول ( )4نالحظ تركيز أسئلة امتحان الثانوية العامة بشكل عام على األسئلة التي
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تحاكي مستويات األهداف الدنيا لدى الطلبة على حساب األسئلة في مستويات األهداف العليا ،ويمكن النظر للشكل
( )2الذي يمثل توضيحاً للفروقات بين نسبة المستويات المعرفية الدنيا والعليا.
160
140
120
100
80

التكرارات

60
40
20
0
مستويات األهداف لعليا

مستويات األهداف الدنيا

الشكل ( )2توزيع األسئلة على مستويات األهداف (الدنيا ،العليا)
المعدل على
يشير الشكل السابق إلى وجود تباين واضح بين التوزيع النسبي لألسئلة كما جاء في تصنيف بلوم
ّ
مستويات األهداف الدنيا ومستويات األهداف العليا ،حيث كانت تك اررات مستويات األهداف الدنيا ( )139بينما
مستويات األهداف العليا( .)87أما النسبة المئوية فقد جاءت على النحو التالي( )%38.2( ،)%61.8على التوالي
ولصالح مستويات األهداف الدنيا.
وقد أُجرِي اختبار كاي تربيع ) (Chi square testلتحديد وجود اختالف في توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة
لمبحث اللغة اإلنجليزّية في األردن في الفترة الزمنية ما بين 2018-2016م ،على مستويات األهداف (الّدنيا ،العليا)
المعدل .كما هو موضح في الجدول( )5اﻵتي:
لتصنيف بلوم
ّ
(الدنيا والعليا)
جدول ( :)5نتائج اختبار كاي تربيع لتحديد توزيع األسئلة على مستويات األهداف المعرفية ّ
مستويات األهداف

القيمة

المالحظة

القيمة

المتوقعة

درجات
الحرية

قيمة كاي

تربيع

المحسوية
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مستوى
الداللة
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المستويات المعرفية
العليا

87
113

المستويات المعرفية
الدنيا
ّ

1

3.84

11.96

>.001

139

لوحظ من الجدول ( )5أن قيمة كاي تربيع دالة إحصائيا بدرجة حرية ( )1عند مستوى الدللة (،)≤ 0.05

وبالتالي فإن توزبع عدد األسئلة على المستويات ير متساو في القيمة المشاهدة (المالحظة) عن القيمة المتوقعة

الدنيا كانت ( )113بينما كانت القيمة المشاهدة ()139
حيث نجد أن القيمة المتوقعة لمستويات األهداف المعرفية ّ
وهذا يعني زيادة القيمة المشاهدة عن المتوقعة ،وإنه كلما كبرت الفروق فهذا مؤشر على وجود فروق ذات دللة
إحصائية ،أما مستويات األهداف المعرفية العليا فقد كانت القيمة المتوقعة ( )113والقيمة المشاهدة ( ،)87وهذا أقل

بمقدار( )26قيمة ،وكذلك بالرجوع إلى الجدول أعاله نجد أن قيمة كاي تربيع المحسبوبة أكبر من قيمة كاي تربيع

المجدولة وهذا يدل على وجود فروق ذات دللة إحصائية في توزيع األسئلة على مستويات األهداف المعرفية (الدنيا،

العليا) .وجميع هذه القيم تدل على وجود فروقات في توزيعات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية
المعدل ولصالح المستويات المعرفية الدنيا .
على مستويات األهداف لهرم بلوم
ّ

الدراسة الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤
 -4ثال اثا -الّنتائج المتعلقة بسؤال ّ
تبعا للسنوات
 )0.05في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة
ّ
اإلنجليزية في األردن ا
المعدل؟
بين 2018-2016م على المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم
ّ

تبعا
ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم حساب تك اررات أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ً
ويبين الجدول ()8
لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على السنوات ( )2018-2016حسب تصنيف بلوم
ّ
المعدلُ ،
تبعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على السنوات
تك اررات أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ً

(.)2018-2016

تبعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا
الجدول ( :)6تك اررات أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ً
على السنوات ()2018-2016
المستويات

القيم

2016

2017

2018

المجموع

دنيا

مشاهدة

43

42

54

139

متوقعة

45.7

46.7

46.7

139
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عليا
المجموع

مشاهدة

31

34

22

87

متوقعة

28.5

29.3

29.3

87

مشاهدة

74

76

76

226

متوقعة

74

76

76

226

يالحظ من الجدول ( )6أن القيم المشاهدة لألهداف المعرفية الدنيا لعامي ( )2016/2017مقاربة للقيمة المتوقعة

وهذا يدل على وجود توازن في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية على األهداف
المعرفية الدنيا ،وأما بالنسبة لعام ( )2018نالحظ أن القيم المشاهدة جاءت بقيمة أعلى بقليل من القيمة المتوقعة

وبفارق ( ،)7.3وهذا مؤشر على أن توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ركزت بشكل
أكبر على األهداف المعرفية الدنيا من العامين السابقين .ولمعرفة دللة العالقة بين توزيع أسئلة امتحان الشهادة
تبعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على السنوات ( ،)2018-2016فقد أُجرِي
الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّيةً ،
اختبار كاي تربيع ) (Chi square testكما هو موضح في الجدول( )9اﻵتي:
تبعا لألهداف
الجدول ( :)7نتائج اختبار كاي تربيع لتوزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية ً
المعرفية الدنيا والعليا على السنوات ()2018-2016

قيمة كاي تربيع المحسوبة

0.404

قيمة كاي تربيع المجدولة

5.99

درجة الحرية

3

ويتضح من الجدول ( )7أن قيمة كاي تربيع المحسوبة ( )0.404أقل من قيمة كاي تربيع الجدولية عند درجة

حرية ()3؛ لذا فإن القيمة المحسوبة ليو لها دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( .)≤ 0.05أي أن توزيع األهداف
المعرفية بين السنوات متوافق ،وهذا يدل على عدم وجود فروق في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة

تبعا لألهداف المعرفية الدنيا والعليا على مدار ثالث سنوات (.)2018-2016
اللغة اإلنجليزّية ً
ويتبن من النتائج الواردة في الجدول ( )7أنه ليوجد اختالف بين توزيع أسئلة امتحان الثانوبة العامة لمادة اللغة
المعدل على السنوات الثالث (،)2018/2017/2016
اإلنجليزّية لألهداف المعرفية الدنيا والعليا حسب هرم بلوم
ّ
وهذا يدل أن هناك نمطية متبعة في صيا ة األسئلة على المستويات المعرفية ( الدنيا ،العليا) على مدار السنوات
الثالث وبالنسب نفسها لهذه المستويات.
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مناقشة النتائج والتوصيات
أوالا -مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما نسبة شمول أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة
اإلنجليزية في األردن في الفترة الزمنية ما بين 2018 2016م لكل مستوى من المستويات المعرفية حسب
اللغة
ّ

المعدل؟
تصنيف بلوم
ّ

ظا في نسبة األسئلة التي تركز على مستوى الفهم،
تفاعا ملحو ً
أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن هناك ار ً
وكذلك نسبة األسئلة التي تركز على مستوى التطبيق ،وهذا يدل أن هناك تفاوتًا في درجة تنوع أسئلة امتحانات الشهادة
الثانوية العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية بتركيزها على أسئلة الفهم والتطبيق ،في المقابل نالحظ تدنياً في عدد األسئلة
التي تقيو مهارة التذكر ،وذلك يدل على أن هذا التوزيع ير متوازن حيث إن هنالك عالقة وثيقة بين مستوى التذكر

معينا مع التغيير ( يوجد تعديل من
ومستوي الفهم؛ ألن مستوى الفهم يتضمن التذكر ،حيث يذكر المتعلم ش ًيئا
ً
المتعلم) ،وتأتي نتيجة هذا التعلم بعد خطوة واحدة من التذكر البسي للموضوع وتمثل المستوى األدنى للفهم ،إذ تم
المعدل من حيث التعقيد .ويمكن أن يعزى اهتمامهم بمستوى الفهم
األخذ بعين العتبار التدرج الهرمي لمستوى بلوم
ّ
من رؤيتهم بضرورة فهم واستيعاب الطلبة لمعنرى األشرياء ،وبالترالي امرتالك الطلبرة معنرى المادة المتعلمة .والتعبير عما

تعبير يختلرف عمرا أعطري لهرم أو ُعرض عليهم أثناء الدراسة ،وترجمة األفكار أو المواضيع بلغتهم
ًا
درسوه من أفكار
الخاصة بشرط توفر الدقرة واألمانة ،كذلك شرح وتلخيص وإعادة تنظيم األفكار .أما بالنسبة لمستوى التطبيق؛ فلربما
يعود ذلك إلي أن اللغة اإلنجليزّية تعتمد على التطبيق بالدرجة األولى ،فنجد أسئلة القواعد التي لها نصيب األسد من
المتحان الوزاري ( )Grammerتعتمد على التطبيق؛ ألنها تقوم على تطبيق قاعدة ،وكذلك أسئلة المفردات

مفهوما ما .بالر م مررن أن أس رئلة المعلومات والفهم والتطبيق ل ﻏن رىعنه را
( )Vocabulariesحيث يطبق الطالب
ً
ف ريالعملية التعليمية التعلمية ،إذ لبررد من استخدامها في تذكر بعرض المعارف واألسرماء والقوانين وفريشررح وتوضريح
بعرض الحقائق واألفﻜر رار؛ فهذا ل يعني التركيز على هذين المستويين وإهمال باقي المستويات ،ونخص بالذكر
المستويات المعرفية العليا (التقويم واإلبداع).
كما تبين أن و ازرة التربية والتعليم توجهت في التركيز على مستويات الفهم والتطبيق على حساب المستويات

المعرفية العليا( :التقويم ،اإلبداع) ،في حين راعت التوازن في مستوى التحليل ،وانخفاضاً ملحوظاً في أسئلة مستوى
التذكر ،مما يدل على العشوائية وعدم الهتمام من قبل واضعي األسئلة في صيا تها وعدم مراعاة التوازن في توزيع
المعدل ،وهذا مؤشر قد يدفع الطلبة للحفظ وإهمال
األسئلة على المستويات المعرفية الدنيا والعليا حسب تصنيف بلوم
ّ
المستويات المعرفية العليا من التفكير لدى الطلبة التي تعود إلى التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ،خاصة أن هذه

المتحانات لطلبة الثانوية العامة التى تعد الطلبة للمرحلة الجامعية؛ لذا فالطلبة بحاجة إلى أسئلة تضم كل المستويات

أيضا إلى وجود ضعف في الخبرة لدى واضعي األسئلة الو ازرية في
بنسب معقولة للرقي بتفكيرهم .وربما يعود السبب ً
بناء على مستويات أهداف المجال المعرفي بشكل متوازن.
معرفة صيا ة األسئلة ً
حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة (عليمات2015 ،؛ خوشنود وراهبيما2015 ،؛
صمادي وعسلي2015 ،؛ بني عبد الرحمن2014،؛ رزمجو 2012،؛ كارل.)2009 ،
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ثاني ا -مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ما نسبة المستويات المعرفية الدنيا والمستويات المعرفية

اإلنجليزية في األردن في الفترة الزمنية ما بين
العليا في أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة
ّ
المعدل؟
2018-2016م حسب تصنيف بلوم
ّ
ظا في نسبة األسئلة اّلتي ترّكز على المستويات المعرفية
تفاعا ملحو ً
أظهرت نتائج ّ
الدراسة إلى أن هناك ار ً
الدنيا( :التّذ ّكر ،والفهم ،والتّطبيق) ،بينما انخفضت نسبة أسئلة المستويات العليا( :التحليل ،التقويم ،البداع) .ويتّضح
ّ
السبب في أن
الدنيا ّ
أن و ازرة التّّربية والتّعليم اتّجهت في التّّركيز على المستويات المعرفية ّ
بالدرجة األولى؛ ورّبما يعود ّ

مبحث اللغة اإلنجليزّية يحتاج إلى مستوى التّطبيق ،وكان ذلك على حساب أسئلة المستويات العليا ،وبخاصة أسئلة
يدل على وجود حالة من عدم التّوازن
مستوى التّقويم اّلذي قلت نسبتها في أسئلة امتحانات عينة ّ
الدراسة ،وهذا التّوزيع ّ
السبب إلى نقص معرفة واضعي األسئلة
في أسئلة و ازرة التّّربية والتّعليم في مبحث اللغة اإلنجليزّية؛ ورّبما يعزى ّ
بمستويات المجال المعرفي؛ وذلك بسبب قلة الدورات التّدريبية اّلتي تعقدها و ازرة التّّربية والتّعليم بهذا الخصوص حسب
خبرة الباحثة ،ورّبما يرجع عدم التّوازن في األسئلة إلى وجود خلل في محتوى مبحث اللغة اإلنجليزّية.

العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية،
إن نتائج ّ
الدراسة تظهر وجود مشكّلة حقيقية في مستوى أسئلة امتحانات الثّ ّ
انوية ّ
الدنيا ،على حساب المستويات المعرفية العليا ،وإهمال المهارات التّفكيرّية العليا؛
بالتّّركيز على المستويات المعرفية ّ
وذلك ألن وضع أسئلة المهارات المعرفية العليا يحتاج إ لى وقت وجهد أكبر ومهارة عالية في صيا ة تلك األسئلة،
والتي تخرج عن نطاق األسئلة الموضوعية أو المباشرة التي تركز على الفهم والتذكر واسترجاع المعلومات.
وقد يعود السبب الى أن مادة اللغة اإلنجليزّية تعتبر من مواد الثقافة المشتركة للمرحلة الثانوية التي تضم طلبة
المرحلة الثانوية من الفروع األكاديمية (العلمي واألدبي) وطلبة الفروع المهنية (جامعات) األمر الذي يستدعي مراعاة

الفروق الفردية بين طلبة الفروع األكاديمية والمهنية ،وهذا يترتب عليه التركيز على أسئلة المستويات المعرفية الدنيا

والتي تتمثل بمستويات (التّذكر ،الفهم  ،التطبيق) ،وربما ُيعزى السبب إلى وجود ضعف تراكمي ،حيث ينتقل الطالب
من الصف إلى الصف الذي يليه وهو يعاني من الضعف القرائي والكتابي ،مما يشكل صعوبة في معالجته في
المراحل المتقدمة بالطرق التقليدية ،وبالتالي ينتقل الطالب إلى المرحلة األساسية ومن ثم إلى المرحلة الثانوية نقلة كبيرة

في الكم والكيف في ن وعية الكتب والمواد المقررة األمر الذي يقود واضعي األسئلة في و ازرة التربية والتعليم إلى التركيز
على مستويات المعرفية الدنيا؛ لرفع نسب النجاح في مبحث اللغة اإلنجليزّية باعتبارها لغة أجنبية وليست اللغة
الرسمية في األردن.
ويمكن حصر أسباب تجنب أو إهمال المستويات العليا في األسئلة باﻵتي:
 -1سهولة إعداد األسئلة في المستويات الدنيا ،في حين إن وضع أسئلة في مستويات عليا (التحليل ،لتركيب،
والتقويم) يحتاج إلى وقت وجهد من قبل المختصيين في اإلعداد وفي التصحيح ،كما أن إعدادها يحتاج إلى
تدريب وتأهيل المعلمين والمختصيين (توق ،قطامي ،وعدس.)2003 ،

 -2عدم وجود معايير ومقاييو معتمدة عند وضع أسئلة امتحان الثانوية العامة في و ازرة التربية والتعليم األردنية
وإلمام بخطوات بناء الختبار التحصيلي الجيد ول سيما تحليل المحتوى ،وبناء جدول المواصفات ،األمر
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الذي يؤدي إلى عدم قدرة المتحان على تغطية جميع جوانب المادة التعليمية ،وجميع المستويات المعرفية،

والتركيز على المستويات المعرفية الدنيا.

 -3اعتقاد بعض المختصين بصعوبة األسئلة التي تتضمن مستويات معرفية عليا ،بحيث قد تؤدي هذه الصعوبة
إلى إخفاق الطالب ورسوبهم.
لقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة جميعها؛ حيث نجد نتائج جميع الدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الدراسة وجدت أن الكتب الدراسية وتمارينها وأسئلتها ،وكذلك أسئلة امتحانات المعلمين ،وأسئلة المتحانات
الو ازرية ،والتي أشارت نتائجها إلى ضعف واضح في تمثيل المستويات العليا من األهداف ،وتركيز األسئلة على
المستويات الدنيا.
ثالث ا -مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ≤

تبعا للسنوات بين
 )0.05في توزيع أسئلة امتحان الشهادة الثانوية العامة لمادة اللغة
ّ
اإلنجليزية في األردن ا
المعدل؟
2018-2016م على المستويات المعرفية حسب تصنيق بلوم
ّ

أشارت النتائج إلى أنه ليوجد اختالف بين توزيع أسئلة امتحان الثانوبة العامة لمادة اللغة اإلنجليزّية لألهداف
المعدل على السنوات الثالث ( ،)2018/2017/2016وهذا يدل أن اللجان
المعرفية الدنيا والعليا حسب هرم بلوم
ّ
المختصة في صيا ة أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية راعت توزيع األسئلة على المستويات
المعرفية ( الدنيا ،العليا) بشكل متوازن على السنوات الثالث ،وقد يعود السبب في ذلك اتباعها نمطاً موحداً لشكل ورقة

المتحان ،ترتيب األسئلة  ،عدد األسئلة وتوزيع العالمات؛ وبرب نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال الثاني نجد أن هذه

األسئلة بمجملها ركزت على األهداف المعرفية الدنيا بنسبة أعلى من األهداف المعرفية العليا ،وهذا يدل أن اللجان
المختصة وزعت األسئلة على السنوات الثالث بالنم نفسه ،حيث ركزت على أسئلة األهداف المعرفية الدنيا ،وعدم

تركيزها على األسئلة التي تثري تفكير الطالب وتحفز التفكير الناقد لدى الطلبه ،وعملت اللجان المختصة على تكرار
هذا النم في الفترة الزمنية بين ( )2018-2016مما أدى إلى ظهور هذه النتائج.
حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة كدراسة (القايدي2011،؛ لكارل. )2009 ،
التوصيات:
في ضوء نتائج التحليل والستنتاجات البحثية السابقة فإن الدراسة تقترح التوصيات العلمية والعملية اﻵتية:

 .1تركيز أسئلة إمتحانات الشهادة الثانوية العامة لمبحث اللغة اإلنجليزّية على جميع المستويات الستة للمجال
المعدل (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التقويم ،اإلبداع) ،بشكل متوازن.
المعرفي لتصنيف بلوم
ّ
المعدل (التحليل ،التقويم
 .2تدريب الطلبة على أسئلة امتحانية تقيو المستويات المعرفية العليا لتصنيف بلوم
ّ
،اإلبداع) من خالل إعداد نماذج أسئلة امتحانات مقترحة تركز على هذه المستويات.
 . 3دراسة الصعوبات التي تعيق تضمين مستويات بلوم المعرفية العليا في األسئلة الو ازرية لمبحث اللغة اإلنجليزّية.
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المعدل
 .4تحليل األسئلة الو ازرية لمختلف المواد الدراسية األخرى لطلبة الثانوية العامة في ضوء تصنيف بلوم
ّ

لألهداف المعرفية وتفعيل دورالمشرفين التربويين في القيام بعملية تقويم وتحليل لألسئلة التي ُيعدها المعلمون لطلبة
الثانوية العامة لضمان تقديم تغذية راجعة قبل موعد المتحانات الو ازرية.

 .5ضرورة العمل من قبل و ازرة التربية والتعليم على برنامج حاسوبي يقوم بتحديد المستوى المعرفي للهدف أو السؤال،
بالعتماد على معايير ومحكات علمية دقيقة تضعها لجان مختصة.
 .6تضمين مهارات اللغة اإلنجليزّية األربع ) )Reading, Writing, Speaking, Listeningفي امتحانات الثانوية
علما بأن امتحانات الشهادة الثانوية الحالية ل تشمل كل مهارات اللغة األربع ،حيث تخلو هذه المتحانات من
العامةً ،
مهارة التحدث والستماع ،من خالل اتباع نمطية المتحانات الدولية والعالمية التى تقيو مدى امتالك المتعلم لمهارات
اللغة األربعة ،بحيث تكون المتحانات محوسبة وفي مختبرات مزودة بأجهزة صوتيات مختصة.

 . 7إعداد بنوك لألسئلة تشمل أسئلة المعلمين والمشرفين التربويين لكل عام دراسي؛ من أجل الستفادة منها من ِقبل

اللجان المختصة بوضع األسئلة الو ازرية؛ ألن المعلم الخبير الذي يكون بالميدان ويدرس المبحث لعدة سنوات يكون
لديه إلمام كبير بالمادة الدراسية ،ولديه قدرات قوية في صيا ة األسئلة وإعدادها.
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